
Borrelhapjes 
Mix garnituur
Mix garnituur 
Bitterballen 
Bitterballen 
Visballetjes remoulade saus//gefrituurd
Vegetarische bitterballen (V) 
Mini kaassoufflés 
Kaastengels jong belegen (V) 
Vegetarische loempia’s (V) 
Kipkluifjes 
Wieringer Hollandse garnalenkroketjes 
Kipnuggets van echte kipfilet 
Krokante garnalen 
Mini gehaktballetjes met mosterd mayonaise
Inktvisringen aïoli//maismeel//gefrituurd

Hartig 
Gemengde pinda’s (V) 
Kaasblokjes grove mosterd (V) 
Olijven (V) 
Olijven met feta (V) 
Nacho’s koud//tomatensalsa (V)
Nacho’s uit de oven//kaas//bosui//tomatensalsa//avocado crème (V) 
Nacho’s bolognese uit de oven//kaas//bosui//tomatensalsa//avocado crème 
Flatbread huisgemaakt brood//avocado crème//aïoli (V)

 Kijk ook eens in onze dinerkaart, deze gerechten kunt u bestellen van 12.00 tot 21.00 
Op onze diner kaart vind u ook onze uitgebreide wijnkaart, met onze huiswijnen en 

verschillende wijnen per fles 

Alle gerechten met een (V) zijn vegetarisch 

Heeft u een allergie meld het ons! 
Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden. 

Iets te vieren? 
Informeer naar de mogelijkheden voor uw bruiloft, verjaardag, 

familiedag, bedrijfsfeest of welke gelegenheid dan ook. 
Vergaderen zonder de hectiek van kantoor? 

Vraag naar onze arrangementen en mogelijkheden.
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Soepen 
Gegratineerde franse uiensoep 
broodje//kaas//brood (V) 
Tomatensoep room//brood 
Tom kha kai duo soepje//tom kha kai 
kroketjes//sesamstengel 
Soep van de dag zie krijtbord//vraag het 
aan de bediening 

Plates 
Worden geserveerd met gemengde salade//verse friet van biologische aardappelen//mayonaise 
Hamburger 100% rundvlees//brood//gebakken uien//spek//BBQ saus//wordt medium geserveerd
Pulled pork brood//low and slow gegaard op onze black bastard BBQ//BBQ saus 
Kibbeling remouladesaus 
Visburger huisgemaakte visburger van heekfilet//brood//ijsbergsla//remouladesaus
Gamba spiesjes maismeel//gefrituurd
Oesterzwamburger brood//rucola//truffelmayonaise (V) 

Wit of bruin handgevormd brood
Vers afgebakken brood standaard met: gemengde sla//komkommer//tomaat//rode ui
Tonijnsalade huisgemaakte tonijnsalade//olijven//paprika//appel//rode ui 
Tuna Melt huisgemaakte tonijnsalade//olijven//paprika//appel//rode ui//kaas//rucola//gegratineerd 
Warme ham en brie uit de oven//beenhamsaus//pijnboompitjes
Gezond ham//kaas//tomaat//komkommer//ui//ei//sla//beenhamsaus 
BLT bacon//ijsbergsla//tomaat//mayonaise 
Geitenkaas gegratineerd//honing//walnoten//rucola (V)
Warme pikante kip gebakken komkommer//taugé//sambal
Carpaccio rucola//basilicum pesto//pijnboompitjes//oude kaas 
Halfom gerookte zalm//Hollandse garnalen//cocktailsaus
Gerookte palingfilet rucola//huisgemaakte saus
Vegan healthy bieten humus//koude gegrilde groenten//avocado crème//rucola (V)

Wilt u glutenvrij brood? Extra 2.5 

Salades 
Onze salades bestaan uit: gemengde sla//tomaat//komkommer//rode ui
pittenmix//croutons//feta kaas//dressing//brood
Ossenhaas gewokte ossenhaaspuntjes//knoflook//taugé//lente ui 
Tonijnsalade huisgemaakte tonijnsalade//olijven//paprika//appel//rode ui 
Gamba’s gewokt//ketjapmarinade 
Warme geitenkaas onze klassieker//gepaneerd//gefrituurd//honing//walnoten//rucola(V) 
Carpaccio rucola//basilicum pesto//pijnboompitjes//oude kaas 
Ceasar gerookte kipfilet//uitgebakken spekjes//oude kaas 
Kip gebakken kippendijen//koude gegrilde groenten 
Vegan hazelnoten//walnoten//koude gegrilde groenten (V) 
Chefs salad gerookte zalm//Hollandse garnalen//cocktailsaus 

Borrelplanken handgevormd brood
Broodje kruidenboter wit of bruin (V) 
Broodje olijventapenade & aïoli wit of bruin (V) 
Brood de luxe wit & bruin//kruidenboter//aïoli//olijventapenade//serranoham 
Borrelplank brood met olijven, tomaten, paprika’s en kruiden//kruidenboter//aïoli
olijventapenade//serranoham//pure olijven met pit//chickenwings//bitterballen//Goudse kaas
mini salami//basilicum pesto
Vegaplank brood met olijven, tomaten, paprika’s en kruiden//kruidenboter//aïoli//olijventapenade 
avocado crème//bietenhumus//gerookte tomaatjes//loempia’s//bitterballen//kaastengels
koude gegrilde groenten//basilicum pesto(V) 
Anti pasti plank brood met olijven, tomaten, paprika’s en kruiden//serranoham//salami//koude 
gegrilde groenten//gerookte tomaatjes//basilicum pesto//olijventapenade//zeezout//olijfolie
gerookte amandelen//pure olijven met pit 
Surf & Turf plank brood met olijven, tomaten, paprika’s en kruiden//aïoli//gerookte zalm
tonijnsalade//gamba spiesje//gefrituurde visballetjes//mini augurken//pure olijven met pit
serranoham//pikante salami 

Bruchetta 2 stuks
Carpaccio en gerookte zalm carpaccio//rucola//basilicum pesto//pijnboompitten 
oude kaas//gerookte zalm//ijsbergsla//rode ui//mosterd-dille saus
Tomatensalsa oude kaas//rucola//pijnboompitjes (V) 
Hollandse garnalen en gerookte paling Hollandse garnalen//rucola//cocktailsaus
gerookte palingfilet//rucola//huisgemaakte saus
Koude gegrilde groenten met bieten humus (V)

Snacks 
Bordje biologische verse friet (V)
Kinderbordje biologische verse friet (V)
Frikandel 
Kaassoufflé 
Van Dobben kroket 
Van Dobben groentenkroket (V) 
Wieringer Hollandse garnalenkroket
Kibbeling remouladesaus 
2 van Dobben kroketten wit of bruin 
brood//grove mosterd 
2 van Dobben groentenkroketten wit of 
bruin brood//grove mosterd (V)
2 Wieringer Hollandse garnalenkroketten 
wit of bruin brood//cocktailsaus

Pannenkoeken 
Naturel (V)
Appel (V)  
Kaas (V)  
Ham  
Spek  
Nutella (V) 
Extra spek//ham//kaas//appel 
Poffertjes roomboter//poedersuiker (V) 

Uitsmijters wit of bruin brood 
Naturel (V)  
Kaas (V)  
Ham  
Spek  
Speciaal ui//champignons//tomaat (V)  
Roerei gerookte zalm 
Boerenomelet spek//aardappel 
diverse groenten
Extra spek//ham//kaas  

Kadet wit of bruin 
Kaas (V) 
Ham 
Dubbel gebakken ei (V) 
Kroket 
Groentenkroket (V) 
Wieringer Hollandse garnalenkroket
Kaassoufflé 
Frikandel 

Met bijpassend brood
Hamburger 100% rundvlees//brood
gebakken uien//spek//BBQ saus
deze wordt standaard medium geserveerd
Pulled pork brood//low and slow gegaard op 
onze black bastard BBQ//BBQ saus 
Visburger huisgemaakte visburger van 
heekfilet//brood//ijsbergsla//remouladesaus 
Oesterzwamburger brood//rucola
truffelmayonaise (V) 

Nagerechten 
Verse aardbeien roomijs//slagroom 
Griekse yoghurt aardbeien//blauwe bessen//walnoten//honing 
Zomer“d”room koekkruimels//room van mascarpone en ricotta//aardbeien//blauwe bessen 
Dame blanche roomijs//warme chocoladesaus//slagroom 
Café glacé koffie koffie//roomijs//slagroom//slagroomtruffel
Cappuccinokop roomijs//cappuccino ijs met chocoladestukjes//slagroomtruffel//slagroom 
Warme appeltaart kaneelijs//slagroom//vanillesaus
Kinderijsje in leuke zeebeker//roomijs//aardbeienijs//smarties//slagroom  
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Tosti’s 
Royaal belegd op een witte ronde focaccia 
Tosti kaas (V) 
Tosti ham/kaas 
Tosti salami kaas//ui//tomaat 
Tosti geitenkaas tomatensalsa (V) 


